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Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile
existente. Exemple de aplicare; Indicativ NP 137
Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă,
Indicativ NP 112 - 2014
Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicaţii în hidrotehnică şi
transporturi. Alcătuire constructivă, calculul sprijinirii şi cămăşuielii.
Indicativ GP 125-2014
Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei.
Indicativ GP 127-2014
Reglementare tehnică - Ghid privind proiectarea geotehnică.
Indicativ GP 129-2014
Reglementare tehnică - Cod de practică privind executarea şi
urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie. Indicativ NE 036-2014
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei
89/106/CEE a Consiliului
Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru
construcţii
Reglementare tehnică: „Ghid privind recepţia lucrărilor de montaj şi
finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri
pentru montaj uscat” - Indicativ GE 059/2016
Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005
Reglementări tehnice:
- Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de
construcţie aparente - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială indicativ GE 030 – 2014
- Ghid privind reabilitarea utilitară si funcţională a acoperişurilor la clădirile
existente - Indicativ GP 122-2014
- Reglementare tehnică: „Ghid de proiectare şi execuţie privind protecţia
împotriva coroziunii”, indicativ GP 121 – 2013 - Partea I - proiectarea şi
execuţia protecţiei împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel,
indicativ GP 121/1 -2013
- Reglementare tehnică: „Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de
lucru si definitive la construcţiile hidrotehnice”. Indicativ GP 126-2014;
- Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor
pentru cerinţa fundamentală „rezistenţă mecanică si stabilitate”,
indicativ C 254 - 2017
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